Leopold Tyrmand

https://www.youtube.com/watch?v=PDJ7G-ItePg
Leopold Tyrmand: "Bokser, pijak, dziwkarz", pisarz, król jazzu i antykomunista. AleHistoria
odc. 99
https://www.youtube.com/watch?v=UY1fd597UcA PAN T. - oficjalny polski zwiastun
https://www.youtube.com/watch?v=LJ4aOrgLeEI Słuchaj za darmo - "Zły" | audiobook

Leopold Tyrmand, pseud. Jan Andrzej Stanisław Kowalski (ur. 16 maja 1920
w Warszawie, zm. 19 marca 1985 w Fort Myers na Florydzie) – polski pisarz i
publicysta, popularyzator jazzu w Polsce.
Leopold Tyrmand urodził się w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Dziadek
ze strony ojca, Zelman Tyrmand był członkiem zarządu warszawskiej synagogi
Nożyków. Ojciec, Mieczysław Tyrmand posiadał hurtownię skór. Matką
Tyrmanda była Maryla Oliwenstein. Jego rodziców podczas wojny wywieziono

do Majdanka, tam zginął jego ojciec. Matka przeżyła wojnę, wyjechała do
Izraela. Tyrmand nie ukrywał, że pochodzi z rodziny mieszczańskiej, ale nigdy
nie wspominał o swoim żydowskim pochodzeniu, np. na kartach Dziennika
1954 rozważał skandynawską etymologię swojego nazwiska. W 1938 Tyrmand
ukończył warszawskie gimnazjum im. A. Kreczmara. Wyjechał wtedy do
Paryża, gdzie przez rok studiował na wydziale architektury Académie des
Beaux-Arts, czyli Akademii Sztuk Pięknych. Tam zetknął się po raz pierwszy z
zachodnioeuropejską kulturą oraz amerykańską muzyką jazzową. Obie te
fascynacje

pozostawiły

trwały

ślad

w

jego

twórczości.

W 1961 ukazuje się Filip. Jest to powrót do autobiografii wojennej, do
kelnerskiego epizodu we Frankfurcie, gdzie polski cwaniak opływa we wszystko
i

oszukuje

Niemców

na

wszystkie

możliwe

sposoby.

Wreszcie jeszcze jeden powrót autobiograficzny nastąpił w wydanej już na
emigracji także wielkiej powieści Życie towarzyskie i uczuciowe (1967). Jest to
panorama środowisk artystycznych i dziennikarskich w Warszawie w latach
powojennych, zarazem studium deprawacji moralnej.

"Tyrmand antykomunista, Tyrmand katolik, Tyrmand teoretyk jazzu,
Tyrmand sprawozdawca sportowy, Tyrmand globtroter, Tyrmand
playboy, Tyrmand reakcjonista, Tyrmand bikiniarz, Tyrmand filozof,
Tyrmand prekursor mód, Tyrmand autor bestsellerów, Tyrmand
pielgrzym, Tyrmand owiana legendą tajemnica" - pisał o nim Tadeusz
Konwicki, przedstawiając różne aspekty legendy Tyrmanda.

Leopold Tyrmand to -król bikiniarzy, playboy, guru jazzu i kontestator
komunistycznej władzy, a przede wszystkim autor Złego, stały bywalec salonów
i gwiazda warszawskich kręgów artystycznych lat pięćdziesiątych.
Ludwik Jerzy Kern porównywał Tyrmanda z okresu końca lat 50. do Roberta
de Niro: "Czarne oczy, czarne włosy, a na nich brylantyna. Dziewczyny
atakował ostro jak gladiator. Był jak paw na tym szarym stalinowskobolszewickim tle". Zbigniew Sierpiński zapamiętał, że "ubierał się dokładnie
tak, jak wykpiwały to karykatury w +Szpilkach+ czy +Przekroju+. Buty na
grubej zelówce. Za krótkie o 10 cm spodnie i skarpetki w paski. Wystający,
wygięty w łabędzia krawat z obowiązkowymi palmami atolu Bikini, od którego
wzięła się nazwa bikiniarze". Kolorowe, pasiaste skarpetki Tyrmanda urosły do
rangi symbolu samotnej walki jednostki wobec PRL-owskiej szarości.

